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Terveys6eto	perille	ennen	raskauDa	

•  Älä odota niin kauan, että nainen on raskaana. On vaikeaa 
muuttaa juurtuneita tapoja kapeasta raskauden näkökulmasta.

•  Lastenlääkärien, gynekologien ja kaikkien naisten 
terveydenhoitoon osallistuvien tulee muistuttaa naista 
tupakoinnin lopettamisen tärkeydestä ei vain lapsen vaan naisen 
oman terveyden näkökulmasta.                    

Pollack, 2001

Voisiko	6eto	kätkytkuoleman	riskistä	toimia	peloDeena	tupakoinnin	lopeDamiseen	?	

	 	 			
 Raskausajan	tupakoinnin	vakavia	haiDoja,	

kuten	kätkyt-	ja	sikiökuolemaa,	ei	
tunneta	niin	hyvin	kuin	muita	
tupakoinnin	haiDoja.	

	44	prosenSa	hedelmällisessä	iässä	olevista	
ei	6edä	tupakoinnin	ja	kätkytkuoleman		
yhteydestä	(Syöpäjärjestöt,	2013)	

 Äidin tupakointi odotusaikana   
     nostaa kätkytkuoleman riskin 4,7-6.0-

kertaiseksi. Joka 5:s kätkytkuolema 
aiheutuu tupakasta (Shah, 2006) 

Suojaa kätkytkuolemalta: 

  - Raskaudenaikainen   
terveysvalistus  
  - Vauva nukkuu  selällään 
  - Tutin  käyttö   1   vuotiaaksi 
  - Savuton koti ja auto 

Tupakoinnin	haitat	voivat	periytyä	
jälkipolville	

•  	Epigene;ikka	tutkii	geenivirheitä,	jotka	eivät	aiheudu	
muutoksista	DNA-sekvenssissä	vaan	pienemmistä	
geenivirheistä.		

•  Ympäristötekijät	voivat	aikaansaada	DNA-metyla6o-	ja	
läheS-RNA:n	virheitä.	Tämä	epigenomi	ja	hankitut	
ominaisuudet	periytyvät.	

•  Isoäidin	tupakoinnin	seuraukset	voivat	periytyä	
sukupolven	yli		ilmaantuen	lastenlasten	kohonneena	
astmasairastavuutena			ja	poikasikiön	alentuneena	
syntymäpainona	

						(Li,	2005;	Miller,	2014).	

Savuton	raskaus	on	pääasia	
			Raskausajan	tupakoin6in	liiDyviä	oireyhtymiä	

•  Yliak6ivisuus	(ADHD	eli	a"en%on	deficit	hyperac%vity	
disorder	

•  	Käytöshäiriöt	
•  Alentunut	älykkyysosamäärä	
•  Univaikeudet	(Stone,	2010)	
•  	KeskiDymiskyvyn	häiriöt	
•  Taipumus	rikolliseen	käyDäytymiseen,	

vastaanhangoiDelu	
•  	Lukemaan	ja	puhumaan	oppimisen	hitaus	
•  Vaikeudet	kuullun	ymmärtämisessä	

(audiokogni6ivinen	kehitys	viivästyy),	kuulon	
aleneminen	

•  	Motoriset	häiriöt	
•  Pienemmät	aivot	ja	enemmän	avopsykiatrian	käyntejä	

tupakkaäi6en	lapsilla	(Ekblad,	2010)	

	Lähteet:	Zhu,	2014,	Dwyer,	2008;		Moilanen,	Ko6maa	2003,	Thapar	2003,	Markussen	2003,	Landgren	1998,	Brennan	2002,	Williams	1998,	
Milberger	1998,	Fried	1997,	Sexton	1990,	Orlebeke	1999,	Drews	1996,	Pryor	1997,	Obel	1994,	Slotkin	1999,	Dechanet,	2010.Paradis,	2010,	
Durante,	2011	

Äidin	tupakoin6	ja	lapsen	psykiatrinen	sairaus		

					Tupakoinnin	määrä																																		Psykiatrinen	sairaus	

						Ei	tupakoi	 		 																																14		%:	

						Tupakoi	1-10	savukeDa/pv 																										21		%	
						Tupakoi	yli	10	savukeDa/pv																															25		%		

•  Raskausaikana	tupakalle	al6stuneita	lapsia	ja	nuoria	lääkitään	
huomaDavas6	useammin	masennus-	tai	ylivilkkauslääkkeillä.	

•  SeuraSin	kaikkia	1987-9	syntyneitä	suomalaisia	lapsia	nuoruusikään	as6	

Psykiatrista	sairastuvuuDa	olisi	mahdollista	vähentää	ehkäisemällä	
tupakoin6a	raskaudenaikana.	

•  Kohdistamalla	tupakkavalistus	
ryhmiin,	joissa	
raskaudenaikainen	tupakoin6	on	
yleisintä,	pystyDäisiin	
tehokkaimmin	vähentämään	
raskaudenaikaista	tupakoin6a.	

						Lähde:	Raskaudenaikainen	
tupakoin6	lisää	lasten	ja	nuorten	
psykiatrista	sairastuvuuDa		

					Väitös	LL	Mikael	Ekblad,	
26.4.2013 		

Masennusoireilu	on	nuorilla	yleistä	ja	oireita	
esiintyy	yli	20	prosen6lla	nuorista.	Nuorista	5-10	
prosenSa	sairastaa	masennus6laa	ja	1-2	
prosenSa	vähintään	vuoden	kestävää	
pitkäaikaista	masennusta.	THL,	2014	
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Äidin	tupakoin6	ja	lasten	
käytöshäiriöt	

25	

-  Äidin	tupakoin6	raskauden	1	kolmanneksella	
tai	koko	raskausajan	lisäsi	yliak6ivisuuden		ja	
keskiDymiskyvyn	häiriön	vaaran	2-kertaiseksi	

-  Ranskassa	tehty	tutkimus	1000	lapsella,	joita	
seuraSin	5	vuo6aaksi		

-  Lähde:	Melchior,	Europe	an	
Psychiatry,heinäkuu,	2015.	

Tupakoin6	ja	synnynnäiset		
epämuodostumat	

•  WHO:	”NäyDö	äidin	
tupakoinnin	ja	suu-	ja	
kitalakihalkioiden	
yhteydestä	on	riiDävän	
vahva,	eDä	se	antaa	
oikeutuksen	6edon	
käyDöön	äi6en	
tupakoinnin	vastaisissa	
kampanjoissa	(LiDle,	
2004).	

Tupakansavu	on	teratogeeninen.		

•  Häkä	toimii	teratogeenina	(Haustein	1999).	
•  Tupakoin6	alkuraskaudessa	lisää	lapsen	

epämuodostumia		(Räisänen	ym.	2013).		
•  Peräaukon	puuDumisen	ja	poikasikiön	kivesten	

laskeutumaDomuuden	vaara	kasvaa	(Hackshaw,	
2011).	

•  	Tupakoin6	raskauden	ensimmäisellä	kolmanneksella	
nostaa	huuli-	ja	kitalakihalkion	riskin	noin	
kaksinkertaiseksi.	

•  Sormien,	varpaiden	ja	sydämen	anomaliat	
•  Tupakoin6	raskauden	aikana	kasvaDaa	kampurajalka-	
				(talipes	equinovarus)	vaaraa	2,4-kertaiseksi.		

Miksi	epämuodostumavaaraa	ei	käytetä	neuvolan	
terveysvalistuksessa?	

•  Vain	harvoissa	äi6yshuollon	
informa6oleh6sissä	kerrotaan	raskausajan	
tupakoinnin	lisäävän	sikiön	
epämuodostumia.	

•  Englannissa	ja	Walesissä		nuorten	
synnyDäjien	vauvoilla	on	enemmän	
epämuodostumia	kuin	vanhemmilla	
(30-34v).	Syynä	on	tupakoin6	ja		
foolihapon	puute.	

										Lähde:	Hackshaw,	2011.	

Kaikki	äidit	haluaa,	eDä	lapsi	normaalipainoinen	

•  Äidin	tupakoin6	liiDyy	vahvas6	lapsen	ja	nuoren	ylipainoisuuteen	
•  Suuri	osa	ylipainoisista	on	syntyessään	alipainoisia	
•  Lähde:	Liem,	2013	
•  D-vitamiinin	puutos	on	yleistä	ylipainoisilla	lapsilla	lapsi		
•  	D-vitamiini	on	rasvaliukoinen	ja	se	varastoituu	rasvakudokseen,	eikä	sitä	riitä	
tarpeeksi	vereen	ja	muihin	kudoksiin.		

•  Oikea	D-annos	raskauden	aikana	vähintäin	50	–(100)mikrog/vrk.	MiDaa	
riskiryhmiltä	D25	(kalsidioli)	

						Turer,	PEDIATRICS	Volume	131,	Number	1,	January	2013	

		Äidin	tupakoin6	raskauden	aikana	voidaan	sanoa	lisäävän	koulukiusaamisen	vaaraa	
ylipainoisia	kun	kiusataan…	

Niko6inikorvaushoito	ja		raskaus	
•  “Mikään	niko6ini	ei	ole	turvallista	

raskauden	aikana	sikiön	kannalta,	muDa	
niko6inihoito	on	tupakkaa	turvallisempi	
matalammasta	niko6inipitoisuudesta	
johtuen.	Samalla		muut	tupakansavun	
haiDa-aineet	jää	pois.”	

•  Kaikki	niko6inihoidon	vaihtoehdot	sopii	
(Suomessa	ei	laastaria).	Hoito	

						mahdollisimman	lyhyt.	

•  “Jos	odoDava	äi6,	ei	ole	vakavissaan	
yriDänyt	aiemmin	lopeDaa,	en	aloiDaisi	
he6	niko6inikorvaushoitoa.	Raskauden	
aikana	pitää	yriDää	ensin	lopeDaa	ilman	
niko6inipurukumia		tai	–tableSa.”	

•  	“MuDa,	jos	hän	on	useas6	epäonnistunut	
ennen	raskauDa	ja	raskaudenkin	aikana,	
aloiDaisin	niko6inikorvaushoidon”	

					Lähteet:	
							-	Ruotsalainen		niko6initutkija	Karl		Olof	

Fageström.		
							-		Käypä	Hoito,	2012	
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Niko6inihoito			savukeDa	turvallisempi	ja	vähentää	sikiön	tupakka-al6stusta	

•  Niko6inikorvaustuoDeilla		seerumin	
niko6inipitoisuus	jää	1/3-	½:een			(3-5	
ng/ml)	savukkeen	tuoDamasta		
niko6inipitoisuudesta.	

•  	Savukkeen	polton	jälkeen	
niko6inipitoisuus	nousee		tasolle	
14-30-(50*)	ng/ml.		

									*		tupakoi	säännöllises6	

•  Niko6inilaastaria	(15mg/16t)	
käyDäneiden	äi6en	lapsilla	
vähemmän	hengitys-	ja	neurologisia	
ongelmia	2	vuoden	iässä	koska	
tupakoivat	vähemmän	(Cooper,	
2014).	

savuke	

Raskaustupakoin6	ja	sikiön	keuhkot	
•  Tupakoin6	raskaudenaikana	ahtauDaa	
kehiDyviä	keuhkoputkia	ja	-rakkuloita	johtaen	
pysyvään	keuhkofunk6on	alenemiseen.	

•  Pienemmät	keuhkot	”pikkupihisijät”	(Stocks  
2003)	

•  Raskauden	aikainen	tupakoin6	kaksinkertaistaa	
lapsen	riskin	saada		astma	(Hollams,	2014).	
Riski	suuri,	jos	vanhemmilla	allerginen	perimä.	

•  HUOMAA:	Vauriot	eh6vät	syntyä	jo	raskauden	
ensimmäisellä	kolmanneksella,	jolloin	
keuhkojen	kehitys	alkaa.	

•  Tupakkavauvalla	syntyessään	puuDeellinen	
immuunipuolustus	

•  Hengitysinfek6oiden	vaara	kasvaa.	(Metzger,	
2013).		

Äidin	tupakoin6	ja	tyDären	
syöpäriski	

-tupakoin6	raskauden	aikana	
aikaistaa	menarchen	

-	tyDärillä	tämä	todennäköises6	lisää			
munasarja-	ja	rintasyövän	vaaraa	

33	

A.  M.	Behie,	M.	H.	O'Donnell.	Prenatal	smoking	and	age	at	menarche:	influence	of	the	prenatal	environment	on	the	6ming	of	puberty.	Human	Reproduc6on,	2015;	DOI:	10.1093/humrep/dev033	

Science	Daily	5.3.2015:		

Australian	Na6onal	.	"Smoking	when	pregnant	increases	cancer	risk	for	daughters."		

Pikkunuket	terveyskasvatuksen	apuna	

www.pikkuiset.fi	
								(PiaPro	Oy)	

Äidin	kiintymys	korreloi	sikiön	
hyvinvoin6in	

Vähäisen	kiintymyksen	ja	
vuorovaikutuksen	riskitekijät		
•  Nuoret	äidit	<20	v	
•  Synnytyspelko	
•  Masentunut	äi6	suhtautuu	

nega6ivises6	raskauteen.	
Masennusta	18	%	äideistä	
(Lindroos,	Duodecim	2015)	

•  SuunniDelematon	raskaus	
•  Masennus	liiDyy	tupakoin6in	

ja	päihteisiin	

Ultraäänitutkimuksen	vaikutus	
raskausajan	kiintymykseen	

•  ”kaikukuvauskonsulta6o”	vahvistaa	
äidin	kiintymystä	etenkin	12	viikolla	

•  Kasvojen	näkeminen	vaikuDaa	
eniten	

•  Turussa	tutkitaan	
ultraäänitutkimuksen	vaikutusta	
päihteeDömänä	pysymiseen	

•  UÄ-tutkimuksen	vuorovaikutusta	
lisäDävä	(Ekholm,	2014)	

•  UÄ-hoitajien	tupakkakoulutus?	
(Vierola,	2015)	

Äidin	ja	isän	aivot	herkkinä	neuvolassa		

•  Ensimmäistä	lastaan	
odoDavien	vanhempien	
aivot	erityisen	otollisessa	
6lassa	vanhemmuuDa	ja	
kiintymystä	vahvistaville	
interven6oille.	

•  OsoiteDu	neurobiologisissa	
kuvantamistutkimuksissa	
(Kim,	2013,	Lindroos,	2015)	


